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Sł. Prac. – Służba Pracownicza
SP – Studia Prawnicze
ZPBAS – Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych

Inne skróty

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospo‑
darczej

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
PKWiU – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług
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OD AUTORA

Temat książki ma ciekawy początek. Inspiracją do jego podjęcia była 
krótka i enigmatyczna wiadomość, którą otrzymałem kilka lat temu 
od widza podczas prowadzenia jednego z programów skierowanych 
do przedsiębiorców („Blajer mówi: Biznes” w TVN CNBC). Widz, 
którego nazwiska nie znam, poprosił o podpowiedź związaną z czyn‑
nościami, jakie musi podjąć, aby córka po jego śmierci mogła dalej 
prowadzić kwiaciarnię. Skłoniło mnie to do wielu refleksji i prze‑
myśleń. Naturalnie przygotowany został program na ten temat, ale 
na tym moje zainteresowanie tematem się nie skończyło. I pewnie 
długo nie skończy. 

Nasz kraj jest w szczególnym momencie, jeśli chodzi o zmianę poko‑
leniową w polskich firmach. Mam nadzieję, że książka będzie przy‑
datna dla wszystkich osób, którym zależy na tym, aby nasze przed‑
siębiorstwa nie musiały kończyć działalności po śmieci właściciela. 
To byłaby katastrofa nie tylko dla naszej gospodarki, lecz także dla 
całego społeczeństwa. 

dr Paweł Blajer
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WSTĘP

1. Tematyka i tło pracy

Praca dotyczy zapisu windykacyjnego przedsiębiorstwa, jednego z do‑
puszczalnych przedmiotów nowego rodzaju rozrządzenia testamen‑
towego, którego skutkiem jest nabycie przez wskazaną przez spad‑
kodawcę osobę (zapisobiercę windykacyjnego) przedsiębiorstwa już 
z chwilą otwarcia spadku (bez konieczności przeprowadzenia działu 
spadku).

W ludzką naturę wpisane są dywagacje na temat tego, co dzieje się po 
śmierci, i to naprzeciw takim rozmyślaniom wychodzą wszelakie reli‑
gie czy filozofie. Ludzkość od zarania dziejów mierzyła się z tym jakże 
trudnym tematem, budzącym ogromny strach i niepewność, a ujęcie 
go w ramy wiary czy też innej teorii pozwala choć trochę zmniejszyć 
negatywne emocje, a często nawet wyzwolić siłę, która potrafi poko‑
nać lęk przed śmiercią. Niemniej śmierć zawsze będzie częścią życia 
każdego człowieka – jest bowiem zdarzeniem pewnym, niezależnie 
od funkcji i statusu majątkowego. Śmierć, zwłaszcza najbliższych, na‑
rusza dotychczasową równowagę życia, a najczęściej też otwiera okno 
nie tylko na przeżywanie straty bliskiej osoby, ale i na niepewność co 
do przyszłości. Konsekwencje śmierci osoby najbliższej są tym więk‑
sze, im szerszy był udział zmarłego w organizacji życia innych osób1. 
Z badań wynika, że śmierć, mimo iż jest zdarzeniem pewnym, natu‑
ralnym, dotyczącym każdego człowieka, jest zawsze zaskoczeniem. 

1 Por. M. Ogryzko‑Wiewiórowska, Rodzina w obliczu śmierci. Studium socjologicz-
ne, Lublin 1992, s. 253.
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Rodzi to potrzebę nie tylko zmierzenia się z emocjami towarzyszą‑
cymi takiej sytuacji, ale także przygotowania się na nią, podobnie 
jak np. do małżeństwa czy zaplanowania kariery zawodowej2. A. Os‑
trowska zauważa, że niezależnie od kultury, stosunku do umierają‑
cego, rytuałów związanych ze śmiercią czy wiary w trwałość życia 
śmierć jest zawsze kryzysem w życiu człowieka. Poszczególne społe‑
czeństwa i kultury wypracowały różne formy, aby ten kryzys został 
zneutralizowany3. Stosunek do śmierci może być mieszanką często 
sprzecznych ze sobą trzech podejść: altruistycznego, instrumental‑
nego i utylitarnego4.

Ze śmiercią człowieka związane jest zagadnienie przekazania szeroko 
rozumianego dorobku osobom nadal żyjącym. Proces ten może doty‑
czyć składników majątku, ale także pewnych wartości i zasad. Pewne 
idee, wyznawane przez daną osobę za życia, nie muszą umrzeć wraz 
z nią, a mogą stać się elementem życia kolejnych pokoleń, czy wręcz 
częścią pewnej kultury.

Przedsiębiorstwo jest specyficznym elementem majątku spadko‑
dawcy pod kilkoma względami. Nie są to tylko składniki materialne 
i niematerialne, ale przede wszystkim baza do określonej aktywno‑
ści gospodarczej. Przekazanie przedsiębiorstwa jest czymś więcej niż 
np. rozrządzenie testamentowe związane z określoną nieruchomością, 
dziełem sztuki czy gotówką. Występuje tutaj powiązanie z nabyciem 
przez następcę lub następców prawnych określonej wartości majątko‑
wej, ale także określonego schematu działania, który oczywiście może 
być modyfikowany, ale nie może być całkowicie pominięty.

Śmierć przedsiębiorcy, zwłaszcza ta niespodziewana, może przy‑
nieść negatywne skutki dla przedsiębiorstwa, jeśli za życia jego dys‑
ponent nie dokonał czynności mających na celu sprawne przejęcie 
go przez następcę lub następców prawnych. Zarządzanie przedsię‑

2 Ibidem, s. 258.
3 Por.  A. Ostrowska, Śmierć w  doświadczeniu jednostki i  społeczeństwa, Warsza‑

wa 2005, s. 37.
4 Por. ibidem, s. 248.



Wstęp 23

biorstwem, nawet tym najmniejszym, związane jest z wykonywaniem 
określonych zadań, chociażby nadzorczych, przez samego przedsię‑
biorcę. O ile można wyobrazić sobie, że bieżąca (operacyjna) dzia‑
łalność przedsiębiorstwa może być realizowana jeszcze przez jakiś 
czas bez obecności osoby lub osób nadzorujących, o tyle nie jest bez 
nich możliwe budowanie i wdrażanie nowych rynkowych strategii. 
Tymczasem współczesne uwarunkowania rynkowe (szybko zmienia‑
jące się warunki gospodarcze, duża liczba konkurujących podmio‑
tów, działalność na wielu rynkach, ryzyka i zagrożenia o charakte‑
rze globalnym) zmuszają do ciągłej modyfikacji modelu prowadzonej 
działalności gospodarczej. Skrajnie trudna może być sytuacja, gdy 
niespodziewana śmierć dotyczy osoby, na której osobistej marce zbu‑
dowana jest pozycja rynkowa przedsiębiorstwa, lub gdy nastąpiła ona 
w okresie prowadzenia poważnych negocjacji związanych z rozwojem 
przedsiębiorstwa.

Zaryzykować można także stwierdzenie, że w pewnym sensie śmierć 
przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą ma bardziej 
rozległe skutki niż osoby fizycznej, która nie realizowała żadnej ak‑
tywności gospodarczej na własny rachunek. W pierwszym przypadku 
skutki śmierci ujawniają się tylko wśród osób najbliższych. Natural‑
nym elementem czyjegoś odejścia są smutek, cierpienie i żałoba oraz 
sprawy majątkowe. Natomiast w przypadku śmierci przedsiębiorcy 
skutki mogą być długookresowe nie tylko dla rodziny, ale również 
innych osób i podmiotów związanych z prowadzeniem przedsiębior‑
stwa w skali lokalnej, ogólnopolskiej lub nawet globalnej.

2. Uzasadnienie wyboru tematu

Wybór tematu jest następstwem obserwacji dwóch zjawisk. Po pierw‑
sze, zapis windykacyjny uznać trzeba za nową instytucję w prawie spad‑
kowym5 i, mimo że spotyka się z coraz większym zainteresowaniem 

5 P. Księżak, opisując wprowadzenie zapisu windykacyjnego do polskiego prawa, 
używa nawet określenia „prawdziwa rewolucja w prawie spadkowym”. Por. P. Księżak, 
Odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych za zachowek, Rej. 2012, nr 1, s. 35.
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Paweł Blajer – doktor nauk prawnych, ekonomista; wykładowca Uczelni Łazarskiego 
w Warszawie; dziennikarz, autor programów telewizyjnych dla przedsiębiorców; stały 
mediator przy Sądzie Okręgowym w Warszawie; zajmuje się strategiami dla fi rm opie-
rającymi się na rozwiązaniach ekonomicznych i prawnych.

Stwierdzenie nabycia przedsiębiorstwa będącego przedmiotem zapisu windykacyjnego 
może stwarzać trudności w praktyce, dlatego w monografi i szeroko omówiono materialne
i procesowe uwarunkowania z tym związane. Opracowano przy tym nowe podejście 
teoretyczne zarówno do samej istoty przedsiębiorstwa, jak i do kwestii konkretnych 
czynności, które powinny zostać podjęte, jeśli jest ono przedmiotem zapisu windyka-
cyjnego. 
W publikacji odpowiedziano na kilka istotnych pytań związanych z praktycznymi aspek-
tami procesu stwierdzenia nabycia przedsiębiorstwa, m.in.:
– jaki powinien być zakres zapisu windykacyjnego przedsiębiorstwa,
– czy dopuszczalny jest zapis windykacyjny dotyczący zorganizowanej części przedsię-

biorstwa,
– jak na podstawie konkretnych elementów stanu faktycznego ustalić skuteczność za-

pisu windykacyjnego przedsiębiorstwa,
– jak ocenić skuteczność zapisu windykacyjnego przedsiębiorstwa, jeśli przedmiotem 

innego zapisu windykacyjnego jest składnik przedsiębiorstwa, 
– jakie są ograniczenia w bazowaniu na oświadczeniach uczestników notarialnego i są-

dowego postępowania dotyczących stwierdzenia nabycia przedsiębiorstwa,
– jakie inne czynności powinni podjąć nabywcy przedsiębiorstwa, aby kontynuować 

działalność gospodarczą spadkodawcy.
Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków – notariuszy, adwokatów i radców 
prawnych, sędziów oraz komorników, a także przedsiębiorców. Zainteresuje też pracow-
ników naukowych i studentów.

nabycie przedsiębiorstwa 
będącego przedmiotem 
zapisu windykacyjnego

Aspekty materialno- i proceduralnoprawne


	okl
	nabycie przedsiebiorstwa_s_1-6_2
	Nabycie przedsiebiorstwa_srodek (002)
	okl



